
Seriál šachových turnajov 

O kráľa a kráľovnú ONLINE 2021 
 

Usporiadateľ:  Liptovská šachová škola a CVČ Liptovský Mikuláš   
 
Právo účasti:  Seriál je určený pre začínajúcich šachistov. Turnajov O kráľa a kráľovnú online 2021 sa môžu 

zúčastniť hráči s trvalým pobytom na Slovensku a v Českej republike, ktorí k dátumu prihlášky 
mali FIDE a národné ELO praktického šachu menšie ako 1100 bodov alebo nemajú žiadne ELO 
a súčasne Lichess ELO nie je väčšie ako 1500 - hráči nemusia byť registrovaní vo svojich šachových 
zväzoch. Turnaj je určený pre hráčov narodených  v roku 2006 a mladších.   
V jednotlivých turnajoch budú vyhodnotené kategórie: 
kat. do 8 rokov (ročník 2013 a mladší ), 
kat. do 11 rokov (ročník 2010 a mladší) 
kat. do 15 rokov (ročník 2006 a mladší) 
Turnaje nemôžu hrať hráči, ktorí nespĺňajú vekové a výkonnostné hranice.  

 
Dátum  a miesto konania: 

Seriál bude prebiehať v období apríl a máj 2021. Budú sa hrať tri turnaje vždy v piatok  o 16.00 
hod.  
1. turnaj 09.04.2021 o 16.00 hod. 
2. turnaj 30.04.2021 o 16.00 hod. 
3. turnaj 21.05.2021 o 16.00 hod. 
Propozície turnajov budú zverejňované na stránke Liptovskej šachovej školy v sekciách „Aktuality“, 
„Kalendár“: www.lss.chess.sk a na stránke Slovenského šachového zväzu na podstránke Kalendár 
https://www.chess.sk/index.php?str=kalendar. Miesto konania: ONLINE platforma 
www.lichess.org.  

 
Tím lichess: LSS Kráľ a kráľovná https://lichess.org/team/lss-kral-a-kralovna  
Potvrdenie prihlášky: Vstup do tímu na Lichess schvaľujú lídri Tímu (Juraj Ivan a Karol Pekár) na základe 

vyplneného registračného formulára https://forms.gle/pWmWwpDrB8CE7WbT9 
 
Štartovné:   bez štartovného 
Systém hry a určenie poradia v turnajoch:  

Turnaje sa budú hrať švajčiarskym systémom na 5 kôl, tempom hry pre rapid šach 10 minút na 
partiu + 3 sekundy na ťah pre jedného hráča. Nasadzovanie, žrebovanie kôl, určovanie 
priebežného poradia robí program Lichess. Účastníci rešpektujú odchýlky od Pravidiel FIDE pre 
rapid šach realizované v prostredí Lichess (ukončenie partie remízou bez reklamácie a pri 
nedostatočnom materiáli).  
O poradí v turnaji rozhoduje počet bodov a Sonnenborn-Berger podľa výpočtu na Lichess.  

 
Spôsob prideľovania BODOV v seriáli a určenia poradia v seriáli: 
  V každom turnaji sa hráčovi pridelia  BODY podľa umiestnenia: 
 

miesto 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

body 100 90 80 70 60 56 53 50 48 46 44 42 40 38 36 

 

miesto 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

body 34 32 30 28 26 24 22 20 19 18 17 16 15 14 13 

 

miesto 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 
42. a každé 

ďalšie 

body 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
O poradí v seriáli (poradie v seriáli bude zostavené pre každú kategóriu zvlášť ) rozhoduje súčet 
BODOV, ktoré hráč získa na jednotlivých turnajoch seriálu. V prípade rovnosti  BODOV pri 

http://www.lss.chess.sk/
https://www.chess.sk/index.php?str=kalendar
http://www.lichess.org/
https://lichess.org/team/lss-kral-a-kralovna
https://forms.gle/pWmWwpDrB8CE7WbT9


záverečnom hodnotení je lepšie umiestnený hráč s väčším počtom odohratých turnajov 
a v prípade zhody aj tohto kritéria je lepšie umiestnený mladší hráč. 

 
Ceny: Po skončení seriálu budú prví v seriáli v jednotlivých kategóriách, zvlášť chlapci a zvlášť dievčatá, 

odmenení pohármi, medailami a diplomami. Druhí a tretí v seriáli v jednotlivých kategóriách, 
zvlášť chlapci a zvlášť dievčatá, budú odmenení medailami a diplomami. Usporiadateľ môže udeliť 
ceny i ďalším účastníkom seriálu. 

 
Ochrana pred podvádzaním:  

Vyplnením registračného formuláru hráči súhlasia, že budú dodržiavať všetky podmienky 
stanovené prostredím Lichess, zvlášť že si nebudú vytvárať viac účtov a že sa zdržia akejkoľvek 
pomoci počas hry (ľudskej alebo elektronickej nápovedy). 
Lídri tímu za pomoci kvalifikovaných šachistov majú právo nezapočítať výsledky hráča v prípade 
zistenej kvality ťahov hráča evidentne nezodpovedajúcej jeho súčasnej hráčskej výkonnosti.  

 
Ochrana osobných údajov: 

V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov zákonný zástupca hráča alebo hráč prihlásením do turnaja: 
• vyjadruje súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, 
dátum narodenia 

 
Štartovné:  Bez štartovného 
Postup: 1. Pokiaľ ešte nemáte, vytvorte si Lichess účet na https://lichess.org/login a odohrajte 5 rapid 

partií  
 2. Prihlásenie do tímu LSS Kráľ a kráľovná 

 Vyplnia registračný formulár https://forms.gle/pWmWwpDrB8CE7WbT9 

 Prihlásiť sa do Tímu Kral a kralovna na https://lichess.org/team/lss-kral-a-kralovna 
a počkať na potvrdenie od lídrov tímu na vstup do tímu 

3. V piatok 9.4.2021 o 15.55 sa prihlásia svojim kontom do turnaja 
https://lichess.org/swiss/3fwCR3OW  a počkajú na začiatok turnaja. 

4. Do ďalších turnajov sa už stačí len pripojiť - netreba sa opätovne registrovať do tímu ani 
posielať registračný formulár. 

 
Prihlášky:  Je potrebné prihlásiť sa pomocou registračného formulára 

https://forms.gle/pWmWwpDrB8CE7WbT9  
 Uvádzajte svoje skutočné meno, priezvisko, dátum narodenia a prezývku na Lichess. 
 
Kontakt: Mgr. Karol Pekár, 0951/485150, pekar@chess.sk,  

Ing. Juraj Ivan 044/5524777 d., 0905/701671, juraj.ivanlm@gmail.com.  
  

                                                                      

 
Pozývame všetkých záujemcov z radov žiakov a tešíme sa na Vás. 

 
V Liptovskom Mikuláši 26.3.2021 
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